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ًشجبي همى الحماساث واصدهاسها، اسجباوا الصما بمذي ظالمت التربُت، و 

تها التي حّخمذها وجخمعً بها مجخمّاتها، مً خالٌ ئبذاِاث واحتهاداث مفىشحها. هجاِ

تهما، ودًمىمتهما، بفمل  دافٍان ِلى اظخمشاٍس وهما ٌعحران حىبا ئلى حىب بخىاصي، ٍو

الفىش التربىي الزي ٌعخمذ كىجه مً ججذده، ومىاءمخه، إلاخخلف مخغحراث الحُاة 

لتربىي في بّذه ؤلاوعاوي، حّذ مذخال ال ًمىً ئلى ؤلاوعاهُت. ئّن مّشفت جىىس الفىش ا

باخث اظدبّاده ئن أساد الىكىف ِلى أظشاس التربُت ِامت، والفىش التربىي خاـت. 

خ، فهي ٌاهشة ئوعاهُت لم  خُث ٌعدؽف أغىاس وحىدها الماسبت في أِماق الخاٍس

ها ؤلاوعان جخىاحذ مً ِذم، بل هي هخاج خبراث وجشاهم مّاسفي. اظخذٌ ِليها واهدعب

مىز جىاحذه. واوّىعذ ِلى ظلىواجه وأفياسه. لخفل ئلُىا الُىم في كالب مخّذد 

الاججاهاث والىٍم، أًً جالخلذ أفياسها ِبر كُام خماساث، واجهُاس خماساث أخشي. 

لدعخىمل الىثحر مً هضجها ِبر الّفىس مخخزة مً الخغحر مىهجا. ومً الخأكلم مْ ول 

اإلاخلىق الّاكل في ألاخحر مً الاظترظاٌ في مّشفت خباًا  حذًذ مزهبا. لُخمىً هزا

 ٌ ٌى ئلى  .الحُاة واهدؽاف اإلاجهى والبدث دون جىكف ًِ أظباب الخىىس،  للـى

بّاد العىظُىلىحُت للفىش التربىي في ألااإلاخّت والىماٌ، والجماٌ. فلذ اخترها معألت 

ت في أـىله اليلُت بالىٍش ئلى الجضاةش همىرحا، الىوً الّشبي  إلاىاحهت الخدذًاث التربٍى

 .ِفش الّىإلات
 .الحماسة؛ جشاهم مّشفي ؛التربُت ؛الفىش التربىي  الكلمدث املفخدحيت:

mailto:hibaeldjouzi@gmail.com
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The growth and prosperity of civilizations are closely linked to the 

security and effectiveness of the education that their societies adopt and to 

which they adhere, through the innovations and jurisprudence of their 

thinkers. They go hand in hand in parallel, and maintain their continuity 

and permanence, thanks to educational thought which draws its strength 

from its renewal and its adaptation to the different variables of human life. 

Knowledge of the development of educational thought in its human 

dimension is considered as an entry point that a researcher cannot exclude 

if he wants to discover the secrets of education in general, and of 

educational thought in particular. Where he discovers the depths of his 

existence striking in the depths of history, it is a human phenomenon that 

did not exist or did not exist, but rather is the product of experiences and 

the accumulation of knowledge. Inferred and acquired by man since his 

existence. And that was reflected in his behaviors and thoughts. To reach 

us today in a multidirectional and multidisciplinary format, where his ideas 

have continued through the rise of civilizations and the collapse of other 

civilizations. Accomplish much of your maturity through the ages, taking 

change as an approach It is adapting to a new doctrine. Ultimately, this 

sane creature can learn about the mysteries of life and uncover the 

unknown. And the non-stop search for the causes of evolution, to achieve 

pleasure, perfection and beauty. We have chosen the question of the 

sociological dimensions of educational thought in the Arab world, Algeria, 

as a model, given its total origins, to face the educational challenges in the 

era of globalization. 

Keywords:  Educational thought ; Education ; Accumulation of knowledge ;  

Civilization. 
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 مقذمت:

 باخث ألي ًمىً ال مذخال حّذ ؤلاوعاوي، بّذه في التربىي  لفىشا جىىس  مّشفت ئّن 

 ٌعدؽف خُث خاـت، التربىي  والفىش ِامت، التربُت أظشاس ِلى الىكىف أساد ئن اظدبّاده

خ، أِماق في الماسبت وحىدها أغىاس  مً جخىاحذ لم ئوعاهُت ٌاهشة مىىىجها في فهي الخاٍس

 ِلى جىاحذه مىز ؤلاوعان واهدعبها ِليها خذٌاظ مّاسف، وجشاهم خبراث هخاج هي بل ِذم،

 الاججاهاث مخّذد كالب في الُىم ئلُىا لخفل وأفياسه، ظلىواجه ِلى واوّىعذ وحه ألاسك.

 الىثحر لدعخىمل أخشي. خماساث وجالش ي خماساث، كُام ِبر أفياسها جالخمذ أًً والىٍم.

 مزهبا، حذًذ ول مْ مالخأكل و مً مىهجا. الخغحر مً مخخزة الّفىس  ِبر هضجها مً

 واهدؽاف الحُاة خباًا مّشفت في الاظترظاٌ مً ألاخحر في الّاكل اإلاخلىق  هزا لُخمىً

، ٌ  الخىىس، أظباب ًِ جىكف دون  والبدث اإلاجهٌى ى  .والجماٌ والىماٌ، اإلاخّت ئلى للـى

 وّشف مل ما وفم خُثُاتها مّاإلاها، جدذًذ ًمىً ال الحماسة، ِليها جلىم التي آلالُت هزه ئن

نها في ظببا وواهذ منها، اهىللذ التي أـىلها وحزوسها خ ِبر جيٍى )ظعذ هللا أبى  .الخاٍس

  (.1978،54القدظم،

خ، مشاخل مً مشخلت ول في ؤلاظالمي التربىي  الفىش دساظت ئن  وجىىس  الخاٍس

ت  هاب هجابه التي ألاظالُب أفمل ِلى الىكىف أسدها ئن هزا اإلالحت، المشوسة مً باث البؽٍش

، الحماسي  الخغحر هزا ت ِلى الحفاً مْ اإلادعاُس  ولُخمىً بّذها ؤلاظالمي في الهٍى

 اإلاعلم ؤلاوعان ِللُت كىلبت ئِادة بّذها ًمىً الزاث، مْ وكفت حّل مً أًما الباخثىن 

لف الاغتراب، خالت في ًذخل أن دون  أخذار، مً خىله ًذوس  ما مْ ًخأكلم وي  حامذا ٍو

 مً مجخمْ ليل ئّن (. 1983،74)مصطفى ألاششف،  ساثالخىى  مً الجذًذ خُاٌ

 الزي فىشه وهزا وزلافخه، جلالُذه ومخخلف كُمه منها ٌعخمذ التي مفادسه اإلاجخمّاث،

خه زمت ومً الخاـت. ِلى وباِه خالله مً ًدافَ  فان اإلاجخمّاث باقي ًِ جمحزه التي هٍى

 ِبر ورلً(،الىح   هما ن وازىح أمٍشً ِلى جلىم ؤلاظالمي الخفىس  في اإلاّشفت مفادس

 ؤلاوعان أن وحّالى ظبداهه هللا ٌّلم التي الجىاهب في) اإلادمذًت العىت مً والثابذ اللشآن،

 الّلل سباهُت. و جىحيهاث ًخىلب ألامش وئهما هفعه، جللاء مً الحم ئلى فيها حهخذي ال

ت،  مً معاخت اِبره له وجشن ؤلاوعان، بها هللا صود التي الهاةلت اللىة هزه البؽشي، الحٍش
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خأمل، لُخذبش خفاِل، ٍو ّمل ظش وحىده. ِلى فِعخذٌ واليىن.  الىبُّت مْ ٍو  اهجاص ِلى َو

ألاسك  ِماسة في الاحتهاد ِبر هللا ِبادة في أظاظا جخمثل والتي أحلها مً خلم التي الشظالت

ٌ  الىاط. و وؽحر ئلى بحن والخحر العالم، وئفؽاء هللا، بؽُش والالتزام  ظىت في الثابذ اللى

 ًجّذد مً كشن  ول سأط ِلى ًبّث هللا أّن  الفالة والعالم، ِلُه مدمذ الحبِب اإلافىفى

هي ألابّاد العىظُىلىحُت للفىش التربىي في الىوً  دًنها. وؤلاؼياٌ اإلاىشوح هى:ما لألّمت

 ؟   همىرحا الّشبي؟ الجضاةش 

 :ذساظتأهميت ال -1

ولت بدثُت حذًذة إلاّشفت أبّاد الفىش التربىي جأحي أهمُت هزا البدث، في وىهه مدا

اإلاّاـش. بّذ خالت الخأصم والاوؽىاس التي ٌّاوي منها اإلاجخمْ الّشبي الشاهً، في مخخلف 

اجه الىفعُت والاحخماُِت والعُاظُت والاكخفادًت وألامىُت والتي جشجبي أظبابها  معخٍى

 اسجباوا وزُلا بمخشحاث التربُت.

 الذساظت:  أهذاف -2

جلذًم مبادب التربُت للمّلمحن واإلاّلماث،  جهذف مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت، 

ت وممامُنها. و  وحّمُم زلافتهم بلشاءاث في فلعفت التربُت. مّشفت أظغ التربُت الحماٍس

ت.  ُفها في الّفش الشاهً ظلىوا وزلافت مْ الاخخفاً بالهٍى  وجٌى

 املىهج املخبع: -3

 ورلً حمّىاها، التي اإلاّشفُت للمادة مّالجخىا أزىاء هبحرا، هخماماا لهزا البدث أولُىا للذ

في، اإلاىهج  باجباُ  خي الزي ًفشله  وبُّت البدث.        واإلاىهج الـى  الخاٍس

 :التربى   املقصىد بدلفرش  -4

ً في اإلاترون واإلاىسور مً مإلفاتهم. فُما  الفىش  التربىي هى دساظت آلساء اإلاشبحن واإلافىٍش

الّلىم وفلعفتها وأهذافها ووشق جدلُلها، والفىش اإلاىفشد هى )الفّل ؤلاوعاوي( ًخّلم ب

الزي ًلىم ِلى الخأمل وؤلادسان ومً زم الاظخيخاج، واإلالذسة ِلى الاخخُاس في اإلاؽاول 

واإلاعاةل مً مجشد الخأمل أو بّذ اإلاالخٍت واللُاط. و ٌؽمل الفىش التربىي مّلىماث 

اسه الذاةشة ألاوظْ لحُاة البؽش. باإللافت لبدثه في ألاخذار ًِ )وبُّت اليىن(، باِخب
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ت أظاظها  ت اإلاشجبىت باإلوعان بؽيٍل مباؼش. والبدث ًِ وكاتْ جشبىٍّ اإلاالُت التربىٍّ

الخّبحر ًِ ملذاس الىعي  ؤلاوعان والضمان مً هاخُت الخىكُذ والخُّحن. هزا باإللافت ئلى

ت ِلى اِخباس أّجها سجل اللاةم بهزه اللماًا ِبر الّفىس، وحؽ ُّ ىُل معحرة ئوعاه

ت. فاّن جىّىس الفىش التربىي ًيخج ًِ جدبْ لحشهت  ومشحْ، ًلذم مخخلف ألاخذار التربىٍّ

 وخذًثا
ً
خ ؤلاوعاوي كذًما .)الحدج أحمذ الفىش ؤلاوعاوي اإلاىحه هدى التربُت ِلى مش الخاٍس

 .(2813،84عل ،

همُت دساظت الفىش التربىي في ِذد مً الىلاه، جىمً أأهميت دساظت الفرش التربى :   -5

 (.99-2887،97الذعيلج، العضيض عبذ إبشاهيم: )هي

اث ألاصمت التربىّيت املعدصشة .1.5 ُّ ت اإلاّاـشة هاججت ًِ كلت الفّال : ألاصماث التربىٍّ

ت( في  ُّ ت اإلادشهت لها. و رلً هاجج ًِ جىاكن ألافياس. و احعامها بأّجها )أفياس ظىد الفىٍش

هثحر مً اإلاىاكْ. والتي ال ًشي لها أبّادا جلىم بخجعُذها في الىاكْ الخي اإلاّاػ. لهزا 

ت إلاىاحهت وجدذي هزه ألاصماث، و ئّن وحذث فاّن الىثحر  ت جشبىٍّ وحب ئًجاد حهىد فىشٍّ

م واإلاشاحّت وئِادة ـُاغتها. و ولْ المىابي الالصمت لخفُّلها،  منها بداحت ئلى الخلٍى

 ألادواس لخىفُزها ِلى أسك الىاكْ بؽيٍل ًخذم الفىش التربىي.  وجدذًذ مخخلف

ت فّالُت ؤلاهخاج الفىشي في اإلاجاٌ التربىي،  إلاهخدج التربى : .2.5 
ّ
جٍهش الذساظاث كل

ادكت في الىلذ والخدلُل، إلاّشفت  ت ـو ُّ اث خلُل ُّ بعبب ِذم حّّشك هزا الفىش لّمل

مىاهبخه للفىش التربىي ِبر هىاق الّالم، خُث وعبت ئظهامه في سقي الىاكْ الخّلُمي. و 

م  ت لىمىه وجدذًذه وجلٍى حّّذ ِملُاث الىلذ وئِادة الفُاغت لهزا الىخاج لشوٍس

 معاساجه. لُفل إلاشخلت الخأزحر في اإلاعاس الفىشي ِبر الّالم. 

ت . الخجذيذ التربى  3.5 ٍّ ذ جىىساجه في الشؤ :  دساظت خشهت الفىش التربىي حعاِذ في ـس

ت مداولت ا اث الخدذًث التربىٍّ ُّ اث الخدذًث. خُث حّخبر ِمل ُّ ت لّمل ُّ شة والىاكّ لـ إلاخبِفّ

ت خذًثت،  )عصشهت الىظدم التربى (، اث ووظاةل جشبىٍّ ُّ م ئدخاٌ جلى ورلً ًِ وٍش

ٌى لغاًاٍث بُّذة، إلاجاساة سوح  خم هزا ألامش بالععي للـى لخىبُم فىش جشبىي ظلُم، ٍو

ت العاةذة في الّفش في لىٍء مً ال ُّ ت والفى ًّ ت واإلااد اث البؽشٍّ ُّ ىاكْ الاحخماعي. وؤلامياه

 اإلاجخمْ.
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ت ًِ . جقىيم وحعذيل الفلعفدث التربىّيت:  4.5 ُّ ب جىىس الفىش التربىي ٌّىي ـىسة جلٍش

ذ خشهت وفلعفت  ت، خُث أن ـس ُّ اث التي جدىم وحعُىش ِلى اإلاجخمّاث ؤلاوعاه الىٍشٍّ

ت،  ُّ ووشق جفاِله مْ مدُىه في وبُّت اإلاجخمْ. هى أمش في غاًت بىاء ؤلاوعان الزاج

ٌى وجدلُم اإلاشحى مً هزه الىسكت البدثُت، واظخخالؿ الىخاةج ألادق  ت للـى ُّ ألاهم

 فيها.

ت للبىاء الحماسي . بىدء حضدسة ألاّمت5.5 ُّ : أي دساظت جىىس الفىش التربىي في غاًت ألاهم

الح الفىشي وجف ب معاساث اإلاّشفت ولبىها بأظغ، مً ؼأجها لألّمت واإلاجخمْ. فاإـل ٍى

ب سؤٍت مخىاصهت ومخياملت وؼاملت للمدُي 
ّ
جدلُم ألاهذاف اإلاشحىة، وهزا ألامش ًخىل

 الاحخماعي.

: حعهم الذساظاث والبدىر الّلمُت في الفىش إلاظهدم ي  معشفت التراث التربى   . 6.5

فاث ؤلا
ّ
ه هزا الترار مً مخل ت. و التربىي في مّشفت ما ًدٍى وعان ومىسوزاجه الفىشٍّ

وؽاواجه اإلاخىاسزت أو اإلاىدعبت ًخىاسثها ألافشاد، بؽيل ٌعاِذ في اظخلهام واهدعاب 

مشاحل جطىس الفرش .  4خبراث ًخم بها مىاحهت مؽاول اإلاجخمْ في أي ميان و صمان. 

ماٌ هزهش منها ما ًأحيالتربى :  لــذايم،عبــذ )عبــذ ا :ئلى هزا اإلاشحْ في ِذد هبحر مً ألِا

   .(    15-1998،13الرــشيم،

التربُت العلُمت ال جفُذ الفشد فلي بل جفُذ . الفرش التربى  ي  العصش القذيم: 1.6

اإلاجخمْ بأهمله والتربُت جيىن بمّشفت الفشد ما هى الخحر وجلذًشه ئًاه وهى أًما اإلاىىم 

الت في اإلاجخمْ في ئواس مؽشوُ خ ماسي مخيامل وئرا وان ألاظاس ي لخىَشغ كُم ألـا

الهذف ألاظاس ي للفىش التربىي، هى رلً اإلاؽشوُ الحماسي، فاهه ٌعدىذ بالمشوسة ئلى 

ِملُت الخىاـل بحن اإلااض ي والحالش واإلاعخلبل مً حهت. والخفاِل مْ مّىُاث 

 مً حهت أخشي. مً هىا ًبذو 
ً
 ومياهُا

ً
ت ِلى اخخالف همارحها، صمىُا اإلاجخمّاث البؽٍش

 بالبدث في ممامحن الفىش البدث في 
ً
مىلُى الفىش التربىي الّشبي ؤلاظالمي، مشجبىا

التربىي الّالمي. في مالُه وخالشه، وفي اهخماماجه وجىلّاجه، وفي أظالُبه وأغشاله. 

ت جخالف  ِلى أن رلً الاسجباه ال ٌّني بأي ؼيل مً ألاؼياٌ، الالتزام بخىحهاث جشبٍى

ما حّني الخفاِل مْ ما أهخجخه وبُّت اإلاجخمْ الّشبي، أو حّذ غش 
ّ
ٍبت باليعبت ألبىاةه، وئه
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اث جخذم الخىحهاث الّامت للؽّىب. وجلْ في ئواس ألاوعىت. بدُث  ت مً هٍٍش البؽٍش

اث اإلادلُت. وحّمُم ِالكتها مْ ومىخاث أبىاء  ش الىٍٍش ًخدٌى هزا الخفاِل باججاه جىٍى

اظت وؽشها في مجلت الفىش الّشبي ًلٌى "الذهخىس سلىان العُذ" في دس  اإلاجخمْ الىاخذ.

ت ألي أمت، وألمخىا  خ الخجشبت التربٍى خُت" )...جاٍس ت الخاٍس بّىىان:"حذلُاث الخجشبت التربٍى

خ لجذلُاث ِالكت الخاؿ بالّام في اإلاجاٌ الحماسي لألمت  ِلى وحه الخفىؿ،هى جاٍس

الفئاث التي وزلافتها. والخاؿ في هزه الحالت هى مفالح وجفاـُل خُاة الجماِاث و 

حؽيل البيُت الذاخلُت لألمت. و الّام هى اإلاىىم الذاخلي الجامْ لألمت في بىائها، الزي 

ٌؽيل ئواسها ألاًذًىلىجي، أما الّالكت مً وحهت هٍش الّام.فهي ِالكت ؼمٌى وحمْ 

ولبي. أّما الّالكت مً وحهت هٍش الخاؿ، فهي ِالكت لغي ِلى حىاهب ؤلاواس، 

وكذ خذد ِلماء اللشن الخاظْ اإلاُالدي في مجاٌ  في النهاًت مّه.  وسغبت في الخىافم

 ظّمىها بذحهُاث أو معلماث. سأوا أجها اإلاشجىض في مجاٌ 
ً
التربُت الاحخماُِت مبادب خمعا

ِملُت لبي الفشد في كلب فئخه الاحخماُِت، ولبي الفئت في كلب الجماِت. و لبي 

غ وهي جخمثل في خم الىفغ، وخم الّلل، الجماِت في كلب ألامت، ئجها الحلىق الخم

وخم الذًً، وخم الّشك، وخم اإلااٌ، والىاضح أهه وئن واهذ هزه الحلىق لألفشاد في 

 فئاتهم ومجخمّاتهم فان مجخمّهم هى مجاٌ مماسظتها. 

 في ئواس الجماِت. هىزا واهذ التربُت في 
ّ
خُث ال ًمىً جفىس هزه الحلىق ئال

همها ألاظاس ي الخيؽئت ِلى الفهم الجماعي لهزه الحلىق. مً اإلاعاحذ واإلاذاسط والذوس 

 في الجماِت، فارا فهم ألامش ِلى غحر هزا 
ً
هىا واهذ الىٍشة للفشد جىىلم مً وىهه ِمىا

، ئّن اإلاىىم الذاخلي للخجشبت الّشبُت هى الزي «ظىء اظخّماٌ الحم » الىدى وكْ في 

د اإلافاهُم لهزه الحلىق. وهى مىىم حمع دِذّ  ًمىً ًُ
ً
 بدخا

ً
ا ي، وليي ال ًبذو ألامش هٍٍش

ت  اظخالب خم الّلل والّذًً للىٍش ئليهما مً وحتهي الىٍش الجماُِت الؽاملت. والىخبٍى

ليها، فلذ سأي أهثر  الفشداهُت، هما بذجا في اإلاجشي الىاكعي لفشاُ ألافياس في الجماِت. ِو

فشد مً خاسج ومىففل ِىه فالظفت ؤلاظالم أن الّلل حىهش فشد واسد ِلى الجعذ وال

ُفخه وهي الخذبحر، بِىما سأي  ، وهى ظلىان الجعذ والفشد فلي.هزه ٌو
ً
وبُّت ومفحرا

ضة ؼاتّت في الجعذ وؤلاوعان داخله في ـشاُ الغشاةض،  فلهاء ومدذزىن أن الّلل غٍش

خفشف بىحي مً جىاصن ًلىم بحن  وال جخق ؤلاوعان بمفشدها، بل ًفىش ؤلاوعان ٍو
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ت غشاةضه الت  منها، ووان مشدود رلً ِلى اإلاعخىي العُاس ي. وهخبٍى
ً
ي ًمثل الّلل حضءا

العلىت في اإلاجخمْ وظُىشتها واهففالها ًِ ِامت الىاط. في  خحن سأي الفلهاء ؼُُى 

ه في الفشد. وؼُُى العلىت في الجماِت هؽُُى الّلل في  الّلل في اإلاجخمْ هؽُِى

خُت لألّمت اِترفذ بالىاكْ الزي ٌهشث اإلاجخمْ. وفي اإلاجاٌ الذًني فان الخجشب ت الخاٍس

شه هدى  فُه دون أن حعدعلم له أو حسحله. وسأث أن هزا الىاكْ الذًني ًمىً جىٍى

، ومْ 
ً
 وفئاث ـغشي سأث ابخذاُ فشق حذًذة احتهادا

ً
ألافمل وألاهثر وخذة، لىً أفشادا

م الالتزام بدم الذًً ليل ف
ّ
ت ؤلاظالمُت حّل  ئت.أن الخجشبت التربٍى

 ؼذًذة مً حاهب الجماِت ِلى  
ً
فان مبخذعي الفشق هإالء الكىا لغىوا

اخخالف مزاهب فئاتها للخخلي ًِ بذِهم، ال ألن الذًاهاث اللاةمت واهذ مهذدة بالجذًذ 

م  م ِص الىاسب بل ألن الفشداهُت في فهم الحم واهذ تهذد بمشب اإلاىٍىمت ولها ًِ وٍش

لت فشدًت. ففؽل في الّلالهُت والاظخئثاس بالحم وهفي  آلاخش. ئن خم الذًً معخغل بىٍش

 وان همها لشب مىٍىمت الجماِت ليي جخمىً هي مً جثبُذ 
ً
ئهخاج دًاهاث، فأهخج فشكا

ت الّشبُت ؤلاظالمُت  .أكذامها والاظخمشاس والعُىشة احخماُِت. وأهخجذ الخجشبت التربٍى

خمغ في ئواس مبذةُاث الّذالت وأدواث وكىىاث لتربُت فئاتها ووؽأتها ِلى البذحهُاث ال

واإلاعاواة والىخذة والشخابت. فياهذ الىخاجِب واإلاعاحذ والجىامْ والخاهاث واإلاذاسط 

خ واإلافالح ِلى أسك  ت ًِ الفحروسة اإلاخجذدة للىاط والخاٍس وألاسبىت حّبحراث مخىِى

لت الظدُّاب الحلىق الخمغ هي ) هم حن جخىظل وٍش ا ؤلاظالم. وواهذ دِىاث التربٍى

، وئرا اسجبي الّلل بشوح الجماِت 
ً
كُل ًِ هخب الجاخَ( حّلُم الّلل أوال والّلم زاهُا

ملها وزشائها وسخابتها، فان الّلم وان الاظترحاُ اإلاخجذد  ضتها الؽاتّت فيها، ِو باِخباس غٍش

 
ً
خُت للجماِت، وبذاًاجه هي التي جدذد مشماه ومّىاه. وان ًبذأ جدفٍا للخجشبت الخاٍس

 للحذًث وآلازاس فشواًت لألخباس والؽّش فُىخمل اظترداد الخجشبت الجامّت لللشآن 
ً
وحّلما

ىمبي  خُت والّللُت فُخفخذ ِمى الجماِت ِليها مً هاخُت، ٍو في حىاهبها الذًيُت والخاٍس

ت  داخلها مً هاخُت أخشي. فارا جمّحز ِمى في حماِت أو جمّحزث فئت في معخلش فان وخذٍو

ت الا   بأن ًبلي الخجشبت، ووخذٍو
ً
ت الفهم للحلىق، ول رلً وان هفُال ظترحاُ ووخذٍو

ىضح ِلله. فُمّه ِلى حادة الاظدُّاب أو  مبي خشهُخه، ٍو الخماًض في خذود. ٍو

ت ؤلاظالمُت جمبي  ت التي جمحز الخجشبت التربٍى الجذٌ أو المغي وهىزا، فان الىخذٍو



الجضائش همىرحد-ألاعبعدد العىظيىلىحيت للفرش التربى  ي  الىنً العشي   
 

329 

 

في ئواس ـحروسة لحشهُت حماِت مً هاخُت، لىنها ال جحجش مً هاخُت أخشي، ألجها ججشبت 

ت. وهىا  مّخبرة مً الىاط. وألن مبذةُاتها الخمغ، جدٌى دون الخجمُذ باظم الىخذٍو

خُت للجماِت في زالزت مىاكْ ت الخاٍس  وهي:  جبذو حىاهب الخجشبت التربٍى

مىكْ وخذة الخجشبت مً هاخُت، ومىكْ ججذدها في ؤلاواس الؽامل لفحروسة ألامت . 1.1.6

ت مً هاخُت مً هاخ ُت زاهُت، ومىكْ كذستها ِلى مىاحهت الخاسج اإلالخدم لشؤٍتها الحماٍس

ت، في مخخلف ِفىسها  ت التي أهخجتها البؽٍش أخحرة. وئرا وان لىا أن هدذد اإلاالمذ التربٍى

خُت التي لخفها ؤلامام الغضالي بأجها  خحن: سؤٍدىا الخاٍس فاهىا وؽحر ئلى جفاُس سؤٍخحن جشبٍى

  مدكغ فيبر'حماِت، والشؤٍت الثاهُت ألاخشي التي لخفها ' ِلل في ؼُش 
ً
فها فشدا بـى

ًىاحه آخش في فئت جىاحه أخشي في مجخمْ ًىاحه آخش مً أحل العلىت والذولت والهُمىت 

  .ِلى الذاخل والخاسج

ت: . 2.1.6 اث  جىىس ألافياس التربٍى ًشي "ِمش مدمذ الؽِباوي" في هخابه )جىىس الىٍٍش

ت( في اإلاجخمّاث البذاةُت، ِملُخحن سةِعِخحن للتربُت، هماوألافياس ال ذاد  • :تربٍى ؤلِا

ب الفشد ِلى ِبادة  للحفٌى ِلى لشوساث الِّؾ وللخىُف مْ ِالكاث اللبُلت و جذٍس

 الىالظم وألاسواح، وهاجان الّملُخان جخيامالن فُما بُنهما جلبُت لحاحتي الجعذ والشوح.

، وهما ًشي ' لؽِباوي' أّن مفه
ً
خُت ألاولى لم ًىً واخذا ىم التربُت في الثلافاث الخاٍس

 
ً
 مدافٍا

ً
شي فُه ظلبُا عدىذ في رلً بمفهىم التربُت في الفحن، هىمىرج مً الؽشق ٍو َو

 ججاه أي اختراق ًلىم به الفشد. وحّخبر التربُت الفِىُت ِملُت 
ً
ِلى ما هى واةً، ومخدفٍا

د خُاة اإلااض ي وي ال ًخخلف ِىه أو ًخخىاه، جلخُق للماض ي، جشمي ئلى أن جشهض في الفش 

وهي حّمل في ول مشخلت مً مشاخلها ِلى أن جدذد للفشد ما ٌّمل وما ٌؽّش به وما ًفىش 

لت اإلاثلى التي ًخم بها الّمل وهُفُت الخّبحر ًِ اهفّاالجه.  فُه. وهي جشظم له الىٍش

ت، رلً أن هزه أّما اإلافهىم التربىي في الثلافت الُىهاهُت اللذًمت فهى أه ثر خٍُى

ل للثلافاث الغشبُت والثلافاث اإلاّاـشة بفىسة ِامت»الثلافت  ، أّما «حّخبر بدث ألـا

اظبروت فلذ جأزشث بٍشوف والًت اظبروت الجغشافُت في رلً الّفش. فهي مىىلت 

ذاد حِؾ كىي  ظهلُت داخلُت جدُي بها الجباٌ مً ول حاهب، واوّضالها هزا دفّها إِل

ت حّّمم ظلىت الذولت. ولزا فلذ وان وهللها مً  مجخمْ بذاتي ئلى دًىخاجىسٍت ِعىٍش
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لى التربىي هى ئِذاد اإلاداسبحن والترهحز ِلى التربُت البذهُت. وأّما الؽّش  اإلاثل ألِا

ىلذ  ت. ٍو ض الشوح اإلاّىٍى ذاد الّعىشي وحٍّض ت ؤلِا واإلاىظُلى وألاهاؼُذ فهي وظاةل لخلٍى

: أسظىى في ظُاظاجه دولت اظبر  ت » وت ومثُالتها فُلٌى ئّن مٍّم هزه الذٌو الّعىٍش

جيىن في مأمً مادامذ في صمً الحشب، ولىنها جفؽل خُىما جدفل ِلى ئمبراوىسٍتها، 

فهي في هزه الحاٌ جفبذ مثل الىفل غحر اإلاعخّمل الزي ًفلذ خذجه في صمً العلم، 

 ه
ً
ِيهم الزًً لم ٌّلمىهم مىللا ُف ٌِّؽىن في صمً واللىم في هزا ًلْ ِلى مؽِشّ

 «.الحشب

ِملُت »أّما ِىذ الشومان، وسزت الحماسة الُىهاهُت اللذًمت، أـبدذ التربُت 

 43ـ  904ق، م( وؼِؽشون ) 927ـ  222ولّل مً أهم أِالمها،  واجى )« ملفىدة مىٍمت

يخلُان )   73ـ  53ق، م( و وٍى
ً
م( ووان هذف هإالء هى ئِذاد اإلاىاوً الشوماوي لُيىن أهال

هزه اإلاىاوىت في خُاجه الّملُت. أّما التربُت اإلاعُدُت فخمحزث في البذء بىٍام سهباوي ل

 مذسظت، 
ً
با ـاسم. ٌؽخمل ِلى كذس مً الّلم والّمل الُذوي. وواهذ جدبْ ول دًش جلٍش

جلبل ألاوفاٌ في ظً الّاؼشة وحعخمش الذساظت فيها إلاذة زماوي ظىىاث، ًخّلم الخالمُز 

الىخابت وبّن اإلابادب في الىدى و اإلاىىم والبالغت والحعاب والهىذظت أزىاءها اللشاءة و 

 وما لبثذ التربُت اإلاعُدُت أن واحهذ خىىجحن جىىسٍخحن: والفلً واإلاىظُلى.

: خشهت إلخُاء الّلىم ألاولى، و كام بها ؼاسإلاان وملىن حاءوا مً بّذه. واِخبرث ألاولى

لخىخُذ الؽّب وجدعحن أخىاله. ومً أحل  أن الخّلُم هى الىظُلت الىخُذة» الحشهت. 

ت بحن اإلاّشفت الذًيُت الشوخُت والخّلُم الحش  «.رلً ِلذث ـلت كٍى

الخىىة الخىىسٍت: هي الحشهت الىالمُت اإلاذسظُت التي أِلذ مً ؼأن اإلاىىم  الثدهيت:

ألاسظىي واِترفذ بامياهُت الخىفُم بحن الذًً والّلم. وئن حشي الخالف في جلذًم 

ما ِلى آلاخش.و للذ أزشث الحشهت اإلاذسظُت في التربُت مّما جشجب ِلُه خشوج أخذه

ولّل أهم وأٍِم » اإلاذسظت ئلى وافت أوشاف اإلاجخمّاث وفئاتها. وجىظّذ اإلاىاهج 

مىجضاث الّفش الىظُي هى وؽأة الجامّاث ألاوسوبُت واصدهاسها. ومً أمهاث هزه 

الُا، وحامّت باَسغ في فشوعا وحامّت الجامّاث ألاوسوبُت حامّت بىلىهُا في ئًى

ىاهُا. في اللشن العابْ ِؽش الزي جمحز هففه ألاٌو بالحشوب الذًيُت  أهعفىسد في بٍش
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ت مإظعاجُت  ت وجىىسث هدى هِض بحن اليازىلًُ والبروحعخاهذ، همذ اإلافاهُم التربٍى

ُت التي ؼمىلُت ِبرث ِنها الجمُّاث اإلاعُدُت الخّلُمُت. ومً أبشصها الجمُّت الِ عِى

في  .وجىىسث في اللشن العابْ ِؽش 9352وان كذ أظعها اهُاط لىاًىال في باَسغ ِام 

 اللشن اإلازوىس ُوحذث مزاهب زالزت:

ت الؽِؽحروهُت،  املزهب ألاول: هى اإلازهب ؤلاوعاوي الىاكعي الزي هلذ أجباِه الجِز

ُلت لىعب اإلاّشفت، وسأوا أن آلاداب الىالظُىُت لِعذ مىلىبت بدذ راتها ئهما هي وظ

وبالخالي جدلُم ئهماء الفشد، ومً أبشص أجباُ هزه اإلازهب، الؽاِش ؤلاهيلحزي"حىن ملخىن" 

ماٌ، »الزي كاٌ:  ئوي اِخبر التربُت الياملت الفالحت هي التي حّذ الشحل ألداء حمُْ ألِا

 مىه "ملخىن"،  وكذ ولْ «الخاؿ مىه والّام بّذٌ وئخيام في أًام العلم والحشب
ً
جا

 كعم فُه مىاد الخذَسغ بدعب أِماس اإلاخّلمحن.
ً
 دساظُا

ذاد املزهب الثدو  : هى اإلازهب الاحخماعي الىاكعي الزي ًشي التربُت وظُلت إِل

، وكذ سهض أجباُ هزا اإلازهب  "الجىخلمان "
ً
أي الشحل اإلاخّلم اإلاهزب أي الىاجح احخماُِا

 لحُاة ِم
ً
 لُت ظُّذة وهاجحت.ِلى لشوسة الشخالث وألاظفاس اظخّذادا

 خلُلُت للتربُت الحذًثت، املزهب الثدلث
ً
:  فهى اإلازهب الحس ي الىاكعي الزي كذم بزوسا

وكام ِلى اخترام الّلىم الىبُُّت واظخخذام اإلاىاهج الّلمُت للمّشفت. هزا اإلازهب 

شي لشوسة جدلُم ئهماء ؼامل للىفل، وأجباُ  ٌّخمذ الىظُلت الحعُت في ؤلادسان ٍو

ه  اإلازهب لت الاظخلشاء في ِملُت الخّلُم، ووان مً أبشص مفىٍش هم أٌو مً هادي بىٍش

بي" الزي آمً بهذف ِملي 9424ـ  9349"فشاوعِغ بُيىن" ) ( "الفُلعىف الخجٍش

أوهام »للمّشفت. وسأي أّن ِّذة ِلباث جدٌى بحن الّلل البؽشي واإلاّشفت. مً أبشصها: 

وهي مٌُى الفشد « أوهام الىهف»الفشد و  وهي ؤلاسر الجماعي اللذًم ِىذ« اللبُلت

أوهدم »وهي جلالُذ الجماِت وكفىس وظاةل الاجفاٌ اللغىي و« أوهام العىق »الخاـت و

 وهي الّلباث الّلُذًت.  «املعشح

بي هى اإلاىهج الىاحْ لذساظت  "بيرىن"وسأي   أن اإلاىهج الاظخلشاتي الخجٍش
ً
أًما

بُت. و في اللشن  ت التهزًب الؽىلي الىبُّت والّلىم الخجٍش  هِض
ً
العابْ ِؽش بشصث أًما

ب اإلالياث الىفعُت  ت أن التربُت هي وظُلت لخذٍس ّخلذ أصحاب هزه الجِز في التربُت، َو
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ب وٍلّ منها ِلى  ت مً اإلالياث ًجب جذٍس وتهزًبها. ولِعذ الزاث ؤلاوعاهُت ظىي مجمِى

اث ت هامت. وأزش في  خذة،  باِخباسه وخذة معخللت. وخفل اللشن الخاظْ ِؽش بىٍٍش جشبٍى

ً العابلحن  وجىىس الىشق  جىىس التربُت ئلى هزا الحذ ِّذة ِىامل، منها، حهىد اإلافىٍش

ت. والخىظْ في مجاالث  الّلمُت بما ًجّلها حؽمل مُادًً الذساظاث الىفعُت والتربٍى

ذاد اإلاىاوً الفالح  الخّلُم مْ الثىسة الفىاُِت. والىٍش ئلى التربُت باِخباسها وظُلت إِل

ه مْ 
ّ
الت باألخق في اإلاجخمْ. و أه م ألـا ُّ ه، مىىم لخىَشغ ك

ّ
في اإلاجخمْ. باإللافت ئلى أه

جلذم الضمً والّفىس وجخابْ ألاصمان وألاحُاٌ أـبذ هىان جىىس في الفىش التربىي. 

واهىالكت البدث في ممامحن الفىش التربىي. باإللافت ئلى الاهخمام في الفىش التربىي 

، وحق العقل. حق الىفغ. هما أّن في التربُت الاحخماُِت ِذة مبادب منها وجىلّاجه

 . العشض واملدل والذيًباإللافت ئلى خلىق أخشي أًما وهي خم 

 (.2099،186هىس ِبذ اللادس،) :  الفرش التربى  ي  العصش الحذيث. 2.6

 –هُجل –واهذفي بذاًت اللشن الخاظْ ِؽش اهدؽشث الفلعفت اإلاثالُت ِلى ًذ ) . 1.2.6

ت الخىىس. وأهم أصحابها   وفخخه (. ومً أهم آزاس البدث الّلمي لهزه اإلاشخلت، ٌهىس هٍٍش

"" داسوًٍ "". وكامذ زىسة ِلى الفلعفت اإلاثالُت، باخُاء الفلعفت الىاكُّت. التي جلٌى 

بأّن الّالم الخاسجي واإلاادة جلل أهمُت ًِ ألافياس. وكذ اِخمذث الىاكُّت ِلى هخاةج 

البدىر الّلمُت. وكذ أدي جلذم البدىر الّلمُت ئلى هلذ الذًً ِلى أظاط ِلمي. و كذ 

ت الجذًذة، وجداٌو ئزباث أّن  كامذ مزاهب معُدُت جشد ِلى جلً الاججاهاث الفىٍش

الّالم ال ًخق آلاساء الحذًثت. هما اهدؽشث الفلعفت اإلاادًت، وخاـت بخأزحر "" واٌس 

ت الحذًثت في الّفش الحذًث، الاججاه ئلى جىبُم ماسهغ"". ومً أهم الاججاها ث الفىٍش

لم الىفغ  لم الاحخماُ ِو ألاظلىب الّلمي ِلى الّلىم الاحخماُِت، مثل الاكخفاد ِو

اث حذًذة في ِلم الىفغ وبذأث جللي ألىاء ِلى  لم ألاهثروبىلىحُا. وكذ ٌهشث هٍٍش ِو

اث العلىن الاحخماعي ؤلاوعاوي. مثل الخدلُل الىفس ي"" لف شوٍذ"" وكذ أزاسث هزه الىٍٍش

تراك والشفن سحاٌ الذًً أًما. ولىنها أزشث مْ رلً جأزحرا هبحرا ِلى  زىسة الِا

لى ظلىن ؤلاوعان ِمىما.    الذساظاث الاحخماُِت وؤلاوعاهُت ِو
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:  ئّن ئـالح هٍام الخّلُم ِملُت داةمت ومعخمشة، . هحى إصالح جشبى  حزس  2.2.6 

خمشة. وما دام زّمت جىىس وحغحر وجبذٌ. و مادام هىان جلذم مادامذ هىان خُاة مع

ت جىىسا معخمشا داةما. وال بّذ مً ئِادة  ش الّملُت التربٍى واهدؽافاث، فال بّذ مً جىٍى

الىٍش في ألاهذاف والىظاةل والىشق وظىاها. ئّن أخذا لم ًداٌو أن ًذسط أوحه الىلق 

ُا. وأن ًفف الذواء و الخلفحر دساظت ِلمُت وأن ٌصخق الّل حصخُف ا مىلِى

ما مداولت الاظدؽشاف 
ّ
ت أهذاف لِعذ جهاةُت، وئه اإلاىاظب لها. ئّن ليل ِملُت جشبٍى

حن، وهي  اإلاعخلبل الزي ًمىً أن جيخهي ئلُه الجهىد التي جبزٌ مً وشف الخبراء التربٍى

ت هي الغاًاث التي جيؽذه ٌى ئلى جلً النهاًت. و ألاهذاف التربٍى م الـى ا جفف وٍش

 التربُت والتي ال ًمىً ولّها بمٌّض ًِ اإلاجخمْ وهٍمه. 

خُث أجها حّخبر مشآة حّىغ فلعفت اإلاجخمْ وأولاِه وومىخاجه وجدذًاجه. فهى 

ت خعب فلعفت  ُت ألاهذاف التربٍى ؤلاواس اإلاشحعي التي حعخمذ مىه وحىدها. وجخدذد هِى

ت في اإلاجخمْ الذًملشاوي، وئًذًىلىحُت اإلاجخمْ والبىاء الثلافي له. فاألهذاف التر  بٍى

ت بالخغحراث الثلافُت التي  جخخلف ِنها في اإلاجخمْ الاظدبذادي. وجشجبي ألاهذاف التربٍى

جىشأ ِلى اإلاجخمْ، والبىاء اللُمي له. والخغحراث التي وشأث اإلاىٍىمت اللُمُت بّذ 

ِادة الخدٌى الزي ؼهذجه اإلاجخمّاث، مً مجخمّاث صساُِت ئلى مجخمّاث ـىاُِت. و 

ت مّالم الىٍام التربىي في اإلاجخمْ. خُث جخجعذ في ميىهاث  جشظم ألاهذاف التربٍى

ت  ت، مً ئداسة ومىاهج وبشامج ومّلمحن وغحرها...وحؽخم ألاهذاف التربٍى اإلاىٍىمت التربٍى

ادة ما  مً مفادس مخخلفت مثل، اإلاجخمْ ووبُّخه وخاحاث الفشد ووبُّت الّفش. ِو

ش. لزا ًخىحبجخمْ هزه اإلافادس للخغ حن مشاحّتها للخّشف  ُحر والخىٍى ِلى الخبراء التربٍى

 القددس .)عبذِلى مذي جىاظبها للخغحراث واإلاعخدذزاث اإلادلُت والّاإلاُت

 (.2887،28الششيف،

 :عمليت إصالح مىظىمت الفرش التربى  ي  الجضائش -7

 (        21-2888،22. ججشبت الخعليم ألاظدس ي: )الجيالو  حعدن،1.7

ٌهشث مفاهُم الخّلُم ألاظاس ي في الّالم، مماسظت ومفىلحاث مىز ألاسبُّىاث مً  

ً وأخزث جخىىس ختى مىخفف العبُّىاث مً اللشن هفعه. ففي  اللشن الّؽٍش
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ألاسبُّىاث ٌهش مفىلح التربُت ألاظاظُت واظخمش خالٌ الخمعِىاث ووان أظاظا 

ت مً اإلاذاسط. هزا لخمىُنهم معاِذة الىباس الزًً لم ًدفلىا ِلى أًت معاِذة  جشبٍى

الُت أهثر في الخىمُت.وجذِم هزا  ّّ مً النهىك بمعخىي مِّؽتهم واإلاؽاسهت همىاوىحن بف

ماء ِلى  الاججاه، ِلى اإلاعخىي الّالمي بخّاون مً مىٍمت )الُىوعيى( مْ الذٌو ألِا

ب اإلاّلمحن والّاملحن في التربُت ألاظاظُت، وئهخاج اإلاىاد ئوؽاء مشا هض ئكلُمُت جخىلى جذٍس

الالصمت للخّلُم ألاظاس ي بهزا اإلافهىم. وباِخباسها جشبُت أظاظُت أـلُت اإلايؽأ، ِلمُت 

اإلاىهج، مشجبىت باإلادُي الاكخفادي والاحخماعي. جإّمً ليل فشد في اإلاذسظت ألاظاظُت، 

ضامي مً حّلم اإلاّاسف واإلاهاساث واإلاىاكف العلىهُت التي جيهئ اليؾء الحذ ألادوى وؤلال

ت والبذهُت والىحذاهُت  لالهذماج في اإلاجخمْ وججّله كادسا ِلى اظدثماس ئمياهُاجه الفىٍش

ىا ِلمُا ًجّل منهم كىة وؽُىت جدلم الخغُحر  وأجها جىفل للجمُْ همىا ميسجما وجيٍى

 دي اإلايؽىد.ؤلاحخماعي وجفىْ الخىىس الإلكخفا

مذسظت مىخذة، جىفل لجمُْ ألاوفاٌ  : جخمحز اإلاذسظت ألاظاظُت بيىجها:مميزاتهد 1.1.7

ىا مىخذا. و مذسظت ووىُت، حعخمذ مممىجها مً كُم اإلاجخمْ  حّلُما واخذا وجيٍى

الجضاةشي وأـالخه وجىلّاجه، وحّخمذ اللغت الّشبُت أداة للتربُت وجبلُغ اللُم، ووظُلت 

بادب اإلاعخىخاة مً حّالُم الذًً ؤلاظالمي. وأًما مذسظت ؼاملت جخّذد الظدُّاب اإلا

 ً خيامل فيها الّلم بالفّل. وؼاملت تهخم باإلوعان واإلادُي، بالخيٍى فيها الخلىُاث ٍو

الت  ً الاحخماعي وبالجىاهب اإلاخخلفت للصخفُت بالجمْ بحن ألـا الّلمي والخيٍى

 والخجذًذ. 

اإلاذسظت ألاظاظُت الّامت في، دًملشاوُت الخّلُم، : جلخق أهذاف .أهذافـهد2.1.7

ظىت،  94ظىىاث ئلى  4وجيافإ الفشؿ لجمُْ ألاوفاٌ الزًً لهم خم في الذساظت مً 

اث وفي حمُْ اإلاإظعاث  وبففت ئلضامُت، ومىدهم مجاهُت الخّلُم في حمُْ اإلاعخٍى

والىخب والىظاةل الخّلُمُت. و حضأسة الخّلُم مً هاخُت اإلاممىن والبرامج واإلاىاهج 

با وامال. مخفخدا ِلى اإلادُي اللٍشب  ب الخّلُم حٍّش ت و الخأوحر... ئلخ. و حٍّش التربٍى

م اللغاث ألاحىبُت.و سبي التربُت بالحُاة والثىسة 
ّ
م دساظت الىظي وحّل والبُّذ، ًِ وٍش

ت. وهزلً ؤلاهخمام بالّلىم والخىىىلىحُا. و ئِخباس التربُت بمّىاها الى  اظْ الجضاةٍش
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لدؽترن في معإولُاتها الؽاملت واإلاخياملت، اإلاإظعاث اإلاذسظُت وألاظشة واإلاىٍماث 

أهذاف الاحخماُِت والهُئاث الىوىُت ِلى اخخالف مهامها ووؽاواتها. هما جخمثل 

 فُما ًلي: املذسظت ألاظدظيت ي  الخعليم الثدهى  

جي في مخخلف اإلاُادً - ً وفلا إلاإهالث الخالمُز دِم اإلاّاسف اإلاىدعبت والخخفق الخذٍس

عاِذ بزلً الخالمُز ِلى الاهخشاه في الحُاة الّملُت أو اإلاىاـلت  وخاحاث اإلاجخمْ، َو

ؽخمل الخّلُم الثاهىي ِلى ماًلي: ً ِاٌ، َو  الذساظُت مً أحل جيٍى

 الخّلُم الثاهىي الّام، وهذفه ئِذاد الخالمُز لاللخداق بمإظعاث الخّلُم الّالي. –

ثاهىي اإلاخخفق، وهذفه ئِذاد الخالمُز في اإلاادة التي ًٍهشون فيها جفىق الخّلُم ال –

ا.  ملحٌى

الخّلُم الثاهىي الخلني واإلانهي، ًخم فُه ئِذاد الؽباب للّمل في كىاِاث ؤلاهخاج  –

خ والجغشافُا،  اإلاخخلفت مً خالٌ مادة الّلىم الىبُُّت )دساظت الىظي( ومادحي الخاٍس

 ت ألاولى اإلاخمثلت في اللغت الفشوعُت.مْ ئدخاٌ اللغت ألاحىبُ

أّما اإلاشخلت الثالثت وهي اإلاشخلت النهاةُت والخىحيهُت فخخمحز ًِ ظابلخيها 

بالخىظُْ والخّمم في الخّلُم اإلاخمثلحن في حّذد اإلاىاد الّلمُت منها والاحخماُِت مْ 

ت، واإلاىاد التي جذسط في هزه اإلاشخ لت هي: اللغت ئدخاٌ لغت أحىبُت زاهُت، ؤلاهجلحًز

خ والجغشافُا، التربُت الاحخماُِت،  اء، ِلىم وبُُّت، الخاٍس الُاث، الفحًز الّشبُت، الٍش

الاكخفادًت )التربُت اإلاذهُت(، واللغت ألاحىبُت ألاولى والثاهُت، التربُت ؤلاظالمُت التربُت 

مً حهاث الفىُت )الشظم واإلاىظُلى(. وكذ حّشلذ اإلاذسظت ألاظاظُت ئلى ِّذة اهخلاداث 

ت واحخماُِت، مما أدي بىصاسة التربُت الىوىُت ئلى حؽىُل لجان ووىُت  مخخلفت جشبٍى

م ًِ وحىد هلاةق ِذًذة  م بشامج اإلاذسظت ألاظاظُت. و أهذث هخاةج الخلٍى خاـت بخلٍى

في مخخلف اإلاىاد، ألامش الزي دفْ بالىصاسة ئلى ئـذاس مىاؼحر مىحهت للمّلمحن وهُئت 

م البرامج اهتهذ الخأوحر كفذ مّا لجت بّن ؤلاخخالالث التي هؽفذ ِنها ِملُت جلٍى

ً، جمثلذ في الىلاه الخالُت:
ّ
 بخلذًم اكتراخاث هّالج معى

ت الخفشف في جىصَْ مممىن البرهامج خالٌ العىت الذساظُت.  * للمّلم خٍش
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ً اإلاّلمحن وهُئت الخأوحر بخّمُم مّاسفهم الّلمُت وجىظُّها  * جىثُف ِملُاث جيٍى

الُت، ودساظت  وخاـت في البرامج التي ِشفذ ممامُنها معخجذاث مثل، التربُت الٍش

ب للمّلمحن في مىاد اليؽاه )جشبُت  الىظي الىبُعي والخىىىلىجي، وئكامت جذاٍس

ت(.  مىظُلُت، جشبُت بذهُت، سظم وأؼغاٌ ًذٍو

م الثاوي، فلذ حشي بّذ حّمُم جىفِب الخّلُم ألاظاس ي بعىىاجه   أّما الخلٍى

(. وجخشج أّوٌ دفّت مً الخالمُز الزًً وبم ِليهم هٍام الخّلُم ألاظاس ي 07الدعْ )

، خُث كامذ وصاسة التربُت بّملُت 9767بمشاخله الثالر، ووان رلً في ؼهش حىان 

الُاث،  م، ؼملذ بشامج العىىاث الدعْ مً الخّلُم ألاظاس ي )اللغت الّشبُت، الٍش جلٍى

خ والجغشافُا( بهذف مّالجت الىلاةق التي ًىؽف دساظت الىظي )الخىىىلىحُا ال خاٍس

م ومشاحّت اإلاىاهج وئِادة جىصَّها جىصَّا ًالءم معخىي اإلاخّلمحن. وكذ  ِنها الخلٍى

م البرامج أداة الاظخبُان، أِّذها مخخفىن، هما أِذث ووبلذ  اظخّملذ في جلٍى

م أداء الخالمُز في جهاًت مشخلت ال ت مً الاخخباساث لخلٍى خّلُم ألاظاس ي )العىت مجمِى

وصاسة التربيت الىنىيت، )   الخاظّت( مً أحل ئـذاس خىم ِلى ما جدلم مً أهذاف

 في أواخش ظىت (.  1995،27مدسط 
ّ
م بفىسة ِامت وؼاملت ئال و لم جٍهش هخاةج هزا الخلٍى

1993. 

 .(2811،53مقذاد، . أهذاف إلاصالح التربى  ي  الجضائش: )عل 2.7

ت في مشخلخه ألاولى فُما : إلاصالح ألاّول  الح التربىي للمىٍىمت التربٍى جخمثل أهذاف ؤلـا

 ًلي:

: ِشفذ اإلاذسظت ألاظاظُت دًملشاوُت الخّلُم مىز ؤلاظخلالٌ، ديمقشانيت الخعليم -أ

ورلً بخىفحرها ميان بُذاغىجي ليل مً بلغ العادظت، ظً الخمذسط اللاهىوي. وكذ 

واة والّذالت والخخىُي لخّلُم أخعً. و هذفذ دًملشاوُت الخّلُم لمان اإلاعا

اللماء ِلى الفىاسق العاةذة في مجاٌ الخّلُم، ئر جىاحذث ؼّبا مضدوحت وأخشي 

 مّشبت، وكذ واهذ خًٍى الىجاح أوفش في ألاولى ِنها في الثاهُت.

: اخخىث اإلاذسظت ألاظاظُت ِلى زالر مشاخل، ول مشخلت اخخىث هي الخخصص -ب

 ىىاث.ألاخشي ِلى زالر   ظ
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، حّخبر اإلاشخلت اللاِذًت، الهذف منها هى حّلُم وظاةل الخّبحر ألاظاظُت املشحلت ألاولى

خم فيها الخّلُم باللغت الّشبُت ِمىما.  )اللشاءة، الىخابت، الحعاب( ٍو

هي مشخلت الاظدُلاً فخخمحز بخذُِم ما حّلمه الىفل في اإلاشخلت  املشحلت الثدهيت،

 ىظْ في مّشفت الىظي الزي ٌِّؾ فُه.اللاِذًت، باإللافت ئلى ج

ت في الجضاةش ئلى جىحُه ِلمي أهثر الخىحيه العلم  الخرىىلىج  - : هذفذ العُاظت التربٍى

مىه أدبي، ورلً لخىفحر ؤلاواساث الّلمُت ومىاهبت الخلذم والخىىىلىحُا الحذًثت التي 

اء  )التربُت الخىىىلىحُت( في حّشفها الذٌو اإلاخلذمت. وجم رلً مُذاهُا بادخاٌ مادة الفحًز

 البرامج اإلاىبلت.

ْ الزي ٌؽهذه الّالم في ؼتى إلاصالح الثدو   ّىد لّّذة أظباب ففي ٌل الخغحر العَش : َو

ت الذولُت ِلى غشاس دٌو الّالم ألاخشي، وفشك  اإلاجاالث، دخلذ الجضاةش لمً اإلاجمِى

فادي، ِشفذ ووبلذ هٍام ِليها حغحراث في مجاالث ِّذة. ففي اإلاجالحن العُاس ي والاكخ

ُّت في ٌل  ت دظخىسٍت وحؽَش الخّذدًت الحضبُت وهٍام اكخفاد العىق. وحغحراث حزٍس

الخجشبت الذًملشاوُت، هذفذ بزلً ئلى ئوؽاء مجخمْ ِفشي ٌعاًش الخىىس الحاـل في 

ٌى ئلى  الخىىىلىحُا الّاإلاُت وئِذاد مىاوً كادس ِلى مّاٌؽت هزه اإلاعخجذاث. وللـى

ًت، ًجب الّمل ِلى ئِذاد اليؾء ئِذادا حُذا، وحّلُمه حّلُما حهُئه ئلى هزه الغا

اظدُّاب هزا الخغحر والخجذًذ في ئواس مىٍم، واإلاذسظت هي اإلاإظعت اإلاإهلت لهزا الذوس، 

ت واإلاادًت. أّما فُما ًخق الّىفش  ئرا ما جىفشث لذحها الىظاةل البُذاغىحُت والبؽٍش

ُف البؽشي، أدسهذ الذولت أهمُت  اإلاشخلت الابخذاةُت همشخلت كاِذًت. وأـبذ جٌى

ألاظاجزة في هزا الىىس مً الخّلُم ًخمْ لّذة مّاًحر. أهمها أن ًيىن ألاظخار خامال 

ً سفْ اإلاعخىي الزي أكشجه وصاسة التربُت والخّلُم، ًِ  لؽهادة اللِعاوغ أو ًخمْ لخيٍى

م جىٍُم التربفاث اإلاعخذامت والذوسٍت وألاًام الذ ساظُت البُذاغىحُت. هي الىظاةل وٍش

التي حّمم فهم هزه البرامج الجذًذة والّمل ِلى ئزشائها باظخمشاس وجممً ألاداء 

الح أًما اإلاىاهج الخّلُمُت التي أـبدذ غحر مخىُفت  ُفي لألظخار. وكذ جممً ؤلـا الٌى

ا مشاحّتها ولُا، مً اإلاشخلت الابخذاةُت  مْ مخىلباث اإلاجخمْ اإلاخغحر، ئر باث أمشا لشوٍس
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ت. ختى جيؽأ ِالكت جيامل بحن الىٍام التربىي مً حهت و بىاء اإلاجخمْ  ئلى اإلاشخلت الثاهٍى

 مً حهت أخشي.

لُه، جّم ئدخاٌ حّلُم اللغاث ألاحىبُت في الابخذاةُت اللغت الفشوعُت مً  –ِو

لغت العىت الثاهُت أظاس ي زم أُِذ الىٍش فيها فأـبدذ مً العىت الثالثت ابخذاتي. وال

ت ابخذاء مً العىت ألاولى مخىظي الم آلالي وأدسحذ  –الاهجلحًز وأًما الاهخمام باإِل

( زم 2005همادة حّلُمُت لمً البرامج الخّلُمُت اإلالّشسة في الخّلُم ابخذاء مً ِام )

 (Tahar Kaci, 2000,24)ِّم رلً ول أوىاس الخّلُم بما فيها الثاهىي. 

 2005بُم البرهامج الجذًذ في العىت الذساظُت في الخّلُم اإلاخىظي، ؼُش في جى

ُت باجخار ئحشاءاث في امخدان "العادظت"مً 2002 – ، وفيها كامذ الىصاسة الـى

الخّلُم الثاهىي. ورلً بدىٍُم دوسة زاهُت، المخفاؿ أغلبُت جالمُز الىٍام اللذًم 

لفت ِلى ما وان ودخىلهم العىت ألاولى مخىظي في الىٍام الجذًذ ببرامجه الجذًذة اإلاخخ

مىبلا في الىٍام اللذًم. و في الخّلُم الثاهىي، ؼُش أًما في جىبُم البرهامج الجذًذ في 

( سغم اإلاؽاول 2004 - 2003ول اإلاىاد، مىز العىت ألاولى مىه في الّام الذساس ي )

البُذاغىحُت التي ـادفها، هللت الىخاب اإلاذسس ي واوّذامه أخُاها في أغلب اإلاإظعاث 

ُمُت، وهزلً ِذم ئواُل ألاظاجزة ِلى البرامج الجذًذة وتهمِؽهم في ولّها، مما الخّل

الح أًما ِىاـش أخشي في  أّدي ئلى وحىد ـّىباث ومؽاول في جىبُلها. هما ؼمل ؤلـا

ت هاِادة الىٍش في مهام وهُاول ئِذاد اإلايىهحن وئِذاد كاهىن أظاس ي  اإلاىٍىمت التربٍى

ىّىغ ئًجابُا ِلى خاؿ باإلاّلم. ألامش الزي ًدف َ اظخلشاس ألاظاجزة في مهمتهم ٍو

للل مً الخلل اإلاالخَ في اإلاُذان. ت هيل، ٍو في الّام  الخالمُز واإلاىٍىمت التربٍى

( أهذث ئخفاةُاث وصاسة التربُت الىوىُت أّن وعبت الىجاح في 2004 – 2003الذساس ي)

جح وهاجحت مً مجمُى ( ها290%( باإلااةت. أي )30البيالىسٍا كذ ججاوصث الخمعحن )

، )2004مسجل المخداهاث دوسة  562330( مترشح لالمخدان ومً مجمُى 553372)

وحّخبر هزه الىدُجت ألاخعً مىز ِؽش ظىىاث مً  كبل، ولإلؼاسة والخىلُذ فان وصاسة 

الح الجذًذ، جبيذ ظُاظت الخلُُم اإلاباؼش اإلاخمثل في مشدود  التربُت الىوىُت وفي ٌل ؤلـا

 ي اإلاىاد التي امخدً فيها دون الشحُى ئلى ِملُت ؤلاهلار ومشدوده العىىي.اإلاترشح ف
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لُت،  همّذٌ  90/20وخّذدث مّذٌ  ..(2096)ئخفاةُاث وصاسة التربُت والخّلُم، حٍى

هما هجذ أًما مً الجذًذ في مُذان التربُت والخّلُم، رلً  هجاح في ؼهادة البيالىسٍا.

الىوىُت والزي ًلض ي بغلم اإلاخلىاث اإلاخّذدة  اللشاس الزي ـذس ًِ وصاسة التربُت

الخخففاث. بحجت فؽل هزا الخّلُم ولّف معخىي جالمُزه. هى ألامش الزي أكلم 

 (2094/2095ألاظاجزة والخالمُز وأولُائهم، وأدي ئلى الىشاباث في العىت الذساظُت )

ً الخلاِذ. ومنها ئلشاب ألاظاجزة، ألن مفحرهم أـبذ غامما وخاـت مً اكتربىا مً ظ

وكذ مىذ لألظاجزة الخُاس بحن البلاء لمً أظاجزة الخّلُم الثاهىي الّام أو الالخداق 

ً اإلانهي.  بمشاهض الخيٍى

لُت ) 25في ئحخماُ و   والًت(،  26(، وأمام مذساء التربُت ِلى معخىي) 2003حٍى

فه  لت ًِ كىاِه الزي ـو بالشديء أِىى وصٍش التربُت والخّلُم أبى بىش بً بىصٍذ خـى

اث، بما فيها معخىي مذساء اإلاإظعاث الخّلُمُت  الشاحْ ئلى ظىء الدعُحر ِلى ول اإلاعخٍى

( أظخار الخّلُم الابخذاتي 260000وهزا لّف الخأوحر. واإلاعخىي. خُث كاٌ:  مً بحن )

( منهم غحر مخدفلحن ِلى ؼهادة البيالىسٍا وال ؼهادة اللِعاوغ. 222000واإلاخىظي )

لُه فان  فلي لذحهم ؼهادة جبرس مهىتهم. هإالء ألاظاجزة لِغ لهم اإلاىاـفاث  %95ِو

ت الح الجذًذ للمىٍىمت التربٍى لهزا ظىشث وصاسة التربُت الىوىُت  .التي خذدها ؤلـا

يُا ِلى مذاس  ظىت للشفْ مً معخىي أداء اإلاهىت هما ًخىلبه  93بشهامجا ووىُا جيٍى

 ً الح. وكذ دخل في ئواس الخيٍى (أظخار الخّلُم 2000لم الىىس الابخذاتي و)مّ 4000ؤلـا

ً، الزي ًذوم زالر ظىىاث. هما أُِذ الىٍش  اإلاخىظي وهزا لىُل ؼهادة في جهاًت الخيٍى

أًما في ِملُت ؤلاهخلاٌ مً الخّلُم اإلاخىظي ئلى الخّلُم الثاهىي. ئر جلّشس أن اهخلاٌ 

(. B.E.Mلخّلُم اإلاخىظي )الخالمُز ئلى الخّلُم الثاهىي ًخم بّذ خفىلهم ِلى ؼهادة ا

ت،  ً مً سفْ اإلاعخىي في اإلاىٍىمت التربٍى
ّ
ذ الىصٍش، أن هزا ؤلاحشاء ًمى وخعب جفٍش

وججىب ِملُت جضخُم هلاه الخالمُز إلهجاخهم،  خاـت بالغاء خعاب اإلاّذٌ العىىي 

خماد فلي ِلى مّذٌ امخدان ؼهادة الخّلُم اإلاخىظي.  Fanny )للخلمُز والِا

Colonna,1972,28.) 
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مّما ظبم، وعخيخج أّن التربُت والخّلُم في الجضاةش في الىكذ الشاهً، هى خفُلت 

الٍشوف التي ِاؼها اإلاجخمْ الجضاةشي وأزشث ِلُه لىكذ واٌ مذاه ئلى أهثر مً كشن، 

فأهخجذ ِىامل كّىة ولّف. أفشصتها خشهت هزا اإلاجخمْ مً حّابحر واججاهاث وجىىساث 

ّىباث. بّمها مىسور وا لبّن آلاخش مفشوك في ٌل اإلادُي الذاخلي والذولي. ـو

ت وحّلُمُت تهذف ئلى جشبُت وئِذاد الفشد  والجضاةش مىز الاظخلالٌ، ولّذ ظُاظت جشبٍى

شه  ُت الخّلُم وجىٍى ملذ ِلى جدعحن هِى الجضاةشي اإلاإمً بىوىه وباهخماةه، ِو

في مُذان الخّلُم باظخخذام الّلم والخىىىلىحُا والاظخفادة مً الخجاسب الّاإلاُت 

 والّمل ِلى سبىه بمىالب وخاحُاث اإلاجخمْ وجىىساجه.

ت وألاهذاف التي ظىشتها، جخأزش بما ٌعىد ألاهذاف التربىيت .1.2.7 : ئّن اإلاىٍىمت التربٍى

ت ومزهبُت،  اإلاجخمْ مً أولاُ احخماُِت وظُاظُت واكخفادًت، وهزا ـشاِاث فىٍش

شه، ِليها أن وختى جيىن التربُت كادسة ِلى ئؼباُ  خاحاث اإلاجخمْ للنهىك به وجىٍى

حعاًش الىاكْ الاحخماعي والاكخفادي والعُاس ي، إلاىاهب الّفشهت.  وكذ ٌهشث ِّذة 

 أن أهمها وان 
ّ
احتهاداث لفُاغت أهذاف التربُت والخّلُم خاـت في الذٌو الّشبُت. ئال

 ولى وكذ حاء فُه:في ئواس بشهامج مُثاق الىخذة الّشبُت في مادجه ألا  (1946)ِام 

"ًيىن هذف التربُت والخّلُم جيؽئت حُل ِشبي واُ معدىحر ًإمً باهلل، مخلق للىوً، 

ذسن سظالخه اللىمُت وؤلاوعاهُت، ومخمعً بمبادب الحم والخحر  ًثم بىفعه وبأمخه ٍو

عتهذف اإلاثل الّلُا ؤلاوعاهُت في العلىن الفشدي والجماعي. حُل ًيهئ  والجماٌ، َو

مليىا ئسادة الىماٌ اإلاؽترن وأظباب  ألفشاده أن ًىّمىا شخفُاتهم بجىاهبها وافت. ٍو

ش اإلاجخمْ الّشبي،  اللىة والّمل ؤلاًجابي مدعلححن بالّلم والخلم وي ٌعهمىا في جىٍى

والعحر بها كذما في مّاسج الخىىس والىمى لخثبُذ مياهت ألاّمت الّشبُت اإلاجُذة. وجأمحن 

ت وألامً والح مت". خلها في الحٍش  (. 278،  2888محمذ حعً العمديشة، ) ُاة الىٍش

فالتربُت هي ئظخجابت للىاكْ الاحخماعي واوّياظاجه، فلذ حّشك الىوً الّشبي ألصماث 

ت حعُمت. رلً جمثل، في خشب  عىٍش وما جشجب ِنها مً  (1967)وهضاث ظُاظُت ِو

اعي الّشبي، حّّذي أخذار ِلى العاخت الّشبُت، وما خلفخه مً أزش ِلى الىاكْ الاحخم

ذ أهذاف  رلً ألازش، ئلى الىاكْ التربىي الخّلُمي الّشبي، وهدُجت لزلً، حّذدث وجىِى
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ّاوي منها ول بلذ  التربُت في أكىاس الىوً الّشبي بعبب حّذد وجىُى الٍشوف التي ِان َو

 ِشبي. وسغم ألاصمت واإلاّاهاة ئال أن هىان أهذاف مؽترهت بحن ألاهٍمت الّشبُت.

ش التربُت في البالد الّشبُت الفادسة ًِ اإلاىٍمت حاء  ش لجىت ولْ ئظتراجُجُت جىٍى في جلٍش

ت وهي1979الّشبُت للتربُت والثلافت والّلىم ِام     (.279هفغ املشحع،  ) : ، أهذاف جشبٍى

لُت وسظالتها   – جشبُت وئِذاد اإلاىاوً الّشبي اإلاإمً بترار ألامت الّشبُت وكُمها ألـا

ت.  الحماٍس

شه باإلفادة مً معخخذماث الّلم والخىىىلىحُا. – ُت الخّلُم وجىٍى  جدعحن هِى

 سبي الخّلُم بمىالب اإلاجخمْ وجىىساجه. –

ت، وأظالُب الخخىُي. – ت باألخز بمبذأ الالمشهٍض ش ؤلاداسة التربٍى  جىٍى

 الخّاون الّشبي الثلافي، دِما للىخذة الثلافُت هأظاط للىخذة الّشبُت. –

 مً الخجاسب الّاإلاُت، والخّاون مْ اإلاىٍماث الذولُت ودٌو الّالم الثالث.ؤلافادة  –

مً هزا اإلاىىلم ججذس بىا ؤلاؼاسة، ئلى أّن أهذاف التربُت والخّلُم في ألاكىاس الّشبُت بما 

اب البالد الّشبُت في الّلذ ألاخحر  فيها الجضاةش، ظخّشف الخغُحر والخبذًل. هدُجت إلاا أـل

ًٍ، مً ٌهىس زلافت مفاهُمُت حذًذة، والذًملشاوُت والاهخمام مً اللشن الّؽش 

بالىفىلت والخلىر البُئي وخلىق ؤلاوعان... وهزا اإلاّاهاة مً هخاةج الخغّحر الزي خذر في 

الّالكاث الذولُت بّذ اجهُاس الاجداد العىفُُتي وخشب الخلُج، وما جشجب ِنها مً هٍم 

ًذة، أهخجذ كىاهحن دولُت حذًذة مفشولت دولُت ظُاظُت واكخفادًت واحخماُِت حذ

ترن خخما آزاسه  ُُ ِلى الذٌو الفغشي مً الذٌو الٍّمى. رلً الىاكْ الذولي الجذًذ، َظ

ِلى مجاٌ التربُت وأهذافها في البالد الّشبُت بذسحاث مخفاوجت. لخيىن التربُت ملبُت 

متزاًذة ئلى خذ هبحر  لحاحاث اإلاجخمْ ومشآة له. والّالم في الىكذ الشاهً، ًىلي أهمُت

لثلافت مّخمذة ولُا ِلى الخّلُم. والذولت مدّملت بفىسة خخمُت، بمعإولُت ـُاهت بنى 

جدخُت احخماُِت هاةلت وؤلاؼشاف ِليها. ولفتها جخمحز بما ًلاسب مً هفف الذخل 

فبذ الىٍام الخّلُمي حضءا خاظما حّذا منها. هما جفبذ ـُاهت  ؤلاحمالي للمجخمْ. ٍو

ت واللغت آلان، لها الذوس اإلاشهضي في الخّلُم، وال ٌعخىُْ ألافشاد آلالُا ث الثلافُت والهٍى
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 داخل جلً الىظُلت التي جمخذ ِلى امخذاد 
ّ
ّملىا ئال في اإلاجخمْ أن ًدىفعىا مفاهُمُا َو

ض. أبىعىد ) ئكلُم الذولت وحهاصها الخّلُمي والثلافي، الزي ًدخاج ئلى خماًت وئدامت وحٍّض

 (.2814،16،ل صدلح بً ع

 خدجمت:

خُت حّشلىا ئّن    ؤلاهفاف باب مً وان التربىي، والفىش للتربُت للفحروسة الخاٍس

ذ إلاً خ. في الماسبت حزوسها ئسظاء في فلعفتهم بِش ت مشبي مً بذءا أِماق الخاٍس  البؽٍش

 ٌ  خلبت لِعذ ولُذة ِملُت الحماساث. و ألّجها بمخخلف العالم،  مشوسا ِلُه آدم ألاو

ما أو حماِت، فلي لفشد هيعبها أن ًمىً وال ها،بزات
ّ
 اظخمشاس معخمشة ِملُت هي وئه

ت ىا وان وئن زم حمّاء. البؽٍش ه اإلاّاـش التربىي  الفىش هى مىلِى
ّ
 هزا ففل ًمىً ال فاه

ه للتربُت الّام الفىش ًِ الفىش
ّ
 الحماساث جضاٌ وال بامخُاص. ئوعاوي فىش منها و أهه حضء أله

خالش ى الفىش مً ـلح ما فُبلى البّن. بّمها في وجإزش جخأزش  لالت فعذ. والحىمت ما ٍو

 مً الغشبُحن التربىي  الفىش ِباكشة ئلى ؤلاؼاسة ِذم ؤلاجحاف مً أهه بل ًلاٌ، هما اإلاإمً

 ولىن ومىهدعىُى، وهىبض ودًفى ولىظُه ودًذسون، و بُيى و وىمُىىط فىلخحر، أمثاٌ

أمثاٌ  الّام الّشبي الفىش اإلاعخىي  ِلى وهزا م وغحرهم.ومىهتي وبُحر بىسدًى وئمُل دوسواً

لي الىهىاوي  وسفاِت ألافغاوي الذًً حماٌ بذ الحمُذ ابً  ومدمذ مباسن ِو ِبذه، ِو

   .(Mazouni Abdellah .1969.48) بادٌغ...ئلخ.

ت واظخلشاس وأمً خحر مً وان فما فلي، بّمهم لزهش حّشلىا وئن  في للبؽٍش

 وئن هزهشهم، لم ممً وغحرهم هإالء وئبذاِاث إلاجهىداث دون ؼً ٌّىد الحالش الىكذ

ً ؤلاظالمُحن الزًً مً منها الىثحر أخزوا  ؤلاغٍشم فالظفت ًِ بذوسهم أخزوا اإلافىٍش

ت ئلى فُه وأخشحىه ؤلامّان أِادوا الّفش الحذًث مفىشوا أخزه فما والُىهان.  في البؽٍش

ت حعاُس يف الفمل ئليها ًشحْ وأظغ. مّالم وأدق أفمل  دلُل أـذق ولِغ وجىىس البؽٍش

ت. في ٌل وؤلاظالمُت ومنها اإلاذسظت  الّشبُت ِلى رلً اإلاذسظت  وأهذاف أفياس الجضاةٍش

ت لهإالء. وملاسباث أال و هى اإلاىهج الىبىي اإلاعدؽف مبادةه  مىهج أكىي  هملً هّىا وئن فىٍش

دىا الذًيُت ت اللشآن مً هٍى لُه الفالة للمفىفى ِلُه والعىت الىبٍُى  فان والعالم. ِو

مّخلذاث، فلعفت اإلاجخمْ. مً  ولُّه مشاِاة مذي ِلى ًخىكف جشبىي  مىهج أي هجاح
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اداث وجلالُذ، وكُم  في الماسب وحىدها وبّذ أـالتها، وجمثل بها، هإمً التي ألاّمت ِو

ت حمّاء. ئّن هزا ألاظلىب الفىشي الشاقي والجذًذ في اإلاّالجت، أِماق خ البؽٍش  جاٍس

واإلاعاًش للحذازت و الّفشهت، ًبّث دون ؼً في اِخلادي، ِلى وحىب اِخماده همىهج 
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